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TILL DIG SOM 
ÄR LÄRARE 

Detta är ett lärarmaterial som ska ge dig och din klass 
möjlighet att arbeta med föreställningen Med andra ord 
på olika sätt både före och efter visningstillfället.

Att prata om föreställningen, upplevelsen av dans kan berika och 
ge möjlighet till reaktion och utbyte av tankar. Nyfikenheten kring 
det som upplevs kan även ta plats i kroppen, då dans är en konst-
form som använder rörelsen som språk och kommunikation. 

Här får ni lite bakgrundsinformation om föreställningen och vad 
som har inspirerat koreografen Helena Franzén. Ni får även förslag 
på diskussionsfrågor som knyter an till föreställningen och 
upplevelsen i stort samt olika övningar och uppgifter att utföra 
tillsammans i klassen. 

I foldern ”Prata Scenkonst”, som delas ut i samband med föreställ-
ningen, hittar ni en samtalsmodell att inspireras av eller använda 
i samband med samtalet kring upplevelsen. Den finns även på vår 
hemsida: www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst.

Längst bak i detta lärarmaterial hittar ni en lista med alla som är 
involverade i Med andra ord. 

Se gärna detta lärarmaterial som en början på ett utforskande 
arbete om vad scenkonst kan vara. Var och en äger sin egen 
upplevelse och i det undersökande arbetet kan det alltid 
uppstå nya upptäckter. 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

Monika Milocco
Konstnärlig chef dans, Regionteater Väst 

PS. ”Om du skulle göra en föreställning för Regionteater Väst, vad 
skulle den ha för tema?”. Hjälp oss att hitta intressanta ämnen för 
framtida produktioner. Ställ frågan till klassen, sammanställ  
svaren och mejla dessa till svar@regionteatervast.se. Tack!



”I dansen finns det oändliga möjligheter till 
en djupare förståelse att läsa varandra” 
Helena Franzén
Koreograf



Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder ”sam-
ma” eller ”densamma”. En människas identitet formas under hela 
livet eftersom den består av många olika egenskaper. Både sådana 
vi själva väljer och sådana vi inte kan påverka. Identitet skapas i 
kontinuerligt samspel/samverkan med sin omgivning. (Wikipedia)

I verket Med andra ord började jag fundera kring fenomenet som 
handlar om hur vi ser på oss själva när vi speglar oss i en annan 
människas ansikte. Ser jag mig själv som jag själv uppfattar mig 
därför att jag blir mottagen och registrerad av någon annan? Eller 
är vi alla egentligen en och samma och kanske inte alls så olika i 
vår innersta kärna? 

Jag är intresserad av hur vi kan uttrycka oss bortom orden. De tysta 
samtalen mellan människor inspirerar mig. Detaljer av kroppen 
som kan handla om att uppfatta små nyanser av en rörelse av till 
exempel ett ögonbryn och tolkningen av denna rörelse, påverkar 
mig djupare än när någon säger något till mig med ord. När orden 

INSPIRATION 
OCH PROCESSEN inte räcker till tar kroppen över. Genom ett fysiskt möte med en 

annan människa, har vi möjlighet att reagera mer instinktivt på 
varandra och nya tolkningar uppstår kring hur vi uppfattar oss 
själva. 

I dansen finns det oändliga möjligheter till en djupare förståelse 
att läsa varandra. Genom den fysiska kroppen, genom våra sinnen 
kommunicerar vi vilka vi är. Tänk bara på barn som ännu inte bör-
jat prata, alla sinnen är på högvarv, de är ett med sin kropp och 
upplever världen genom kroppen!

Jag tänker på vår inneboende förmåga att anpassa oss, att vara 
under ständig förändring. Med andra ord är en hyllning till den 
lilla människan och hennes förmåga att förändras, utanpå och 
inuti…

Helena Franzén
Koreograf
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”När jag tänker på musik till dans tänker jag 
på ett samspel som gör att både rörelser 

och musik förstärker varandra” 
Stefan Johansson

Kompositör



När jag tänker på musik till dans tänker jag på ett samspel som gör 
att både rörelser och musik förstärker varandra. Kropparnas rörel-
ser blir som en sångstämma till musiken, som en abstrakt text som 
berättar saker som är svåra eller kanske inte går att berätta med 
ord. Ibland ger rörelserna melodi till musiken och ibland tvärt om. 
Mitt mål är att skapa det universum vi rör oss i och tillsammans 
med rörelserna ge den själ till föreställningen som vi vill förmedla.

I detta verket, Med andra ord, har jag utgått mycket från den 
mänskliga rösten som jag tycker är en stor del av vår identitet. 
Jag har inte använt några ord men försökt att förställa min röst på 
samma sätt som vi hela tiden söker och letar efter vilka vi är.

Stefan Johansson
Kompositör

MUSIKEN



HUR ÄR DET ATT 
VARA DANSARE?
Unga intervjuar två av Regionteater Västs dansare.  

Under fem dagar i augusti hade Regionteater Väst ett Community 
Dans projekt, vilket innebär att en gör rörelser och hittar ett tema 
som utgår ifrån den grupp och de individer en arbetar med. I sam-
band med detta fick de fem tjejer som var med i 
projektet se repetitioner av Med andra ord och intervjua två 
av dansarna. Här är delar av den intervjun!

Vad heter ni? Hur gamla är ni? Och hur mycket väger ni?  
(Sobel, 10 år)
-  Jag heter Jimmie, är 27 år och jag vet faktiskt inte vad jag väger… 

Kanske 64 kg.
-  Jag heter Moa, är 25 år och det var väldigt längesedan jag vägde 

mig… Tippar på runt 60 kg.

Skulle du helst vilja ha en katt eller en hund? (Daisy, 10 år)  
-  Det var en svår fråga… katter är spännande djur men jag skulle 

nog välja hund! (Jimmie)
-  Hund men jag tycker om katter med! (Moa)    

Vilken är din favoritdansstil? (Emma, 13 år)
-  Modern nutida dans, som vi jobbar med här på teatern! Men 

modern nutida dans kan se ut på många olika sätt. (Jimmie) 
-  Jag tycker om när det är mycket på golvet och lite akrobatiskt, 

som det är i den moderna dansen. (Moa)

Hur är det att vara dansare? (Vilma, 13 år)
-  Det är väldigt spännande och roligt att få jobba med något man 

verkligen tycker om. Men man blir också trött i kroppen då det är 
ett tufft jobb. (Moa)

-  Det är ju ett jobb så det är ju väldigt blandat. Men jag är väldigt 
glad att jag får jobba med dans för det ger mig så väldigt myck-
et! Man känner sig frisk och stark. (Jimmie)

-  Och så får man leka mycket genom att vara kreativ och skapa! 
(Moa och Jimmie)      

”Jag har blivit mera självsäker, tack vare 
dansen! Tidigare var jag väldigt blyg.”
 
Jimmie 
Dansare



”Med dansen så har jag 
kommit till min rätt. 
Jag får vara den jag 
är, vara mig själv.” 

Moa 
Dansare

Hur länge har ni dansat och varför började ni dansa? (Ani, 17 år)
-  Jag började dansa när jag var 11 år. Jag har alltid dansat mycket  

hemma och så hade jag en lillasyster som började dansa. Sen  
började en killkompis att dansa och då följde jag med och tyckte 
det var jätteroligt. (Jimmie)

-  Jag var ridtjej från början. Men på högstadiet så gick jag en in-
riktning som hade dans på schemat och då lämnade jag stallet 
för att kunna dansa mera. (Moa)

Om ni inte var dansare vad skulle ni vilja vara då? (Emma, 13 år)
-  Svår fråga… Om jag skulle sluta dansa i dag då skulle jag nog vil-

ja jobba med något inom dansområdet men om jag aldrig hade 
börjat med dansen så tror jag att jag hade blivit sjukgymnast el-
ler naprapat. Men det är svårt att säga… Tycker det är spännande 
att jobba med kroppen. (Jimmie)

-  Jag skulle nog också ha jobbat med något som hade med krop-
pen att göra. Träning av något slag som kanske hade med andra 
människor att göra, kunna hjälpa andra, se hur man kan använ-
da kroppen på olika sätt. Har nog inte tänkt så långt… (Moa)

Har era liv förändrats sedan ni började med dansen? (Vilma, 13 år)
-  Absolut! Med dansen så har jag kommit till min rätt. Jag får vara 

den jag är, vara mig själv. Använda min kropp, vara med och 
skapa och vara kreativ! (Moa)

-  Jag har blivit mera självsäker, tack vare dansen! Tidigare var jag 
väldigt blyg. Och jag har fått träffa så många fina människor 
genom dansen som accepterar att man är olika och det har också 
gjort att jag vuxit som människa. (Jimmie)

Gillar ni natt eller dag mer? (Daisy, 10 år)
-   Jag är mera natt-människa! Jag blir mera kreativ på kvällen men 

jag har lärt mig att tycka om morgonen mera. (Jimmie)
-  Jag är morgon och dag människa! (Moa) Vad är ni?
-  Nattmänniska!! (Sobel, Emma, Wilma)
-  Jag är hälften, hälften (Daisy)



SPEGELN
Jobba två och två och stå mitt emot varandra. Den ena bestämmer 
rörelserna och den andra följer, som en spegelbild. Gör långsamma 
rörelser så att det är lätt att följa och använd gärna musik, t.ex. 
klassisk musik, folkmusik eller annan musik som inte har någon 
text. Om ni vill utveckla spegeln så kan en göra rörelser som rör sig 
i rummet. Påminn då gärna de som hittar på rörelserna att det ska 
vara långsamma rörelser och att den andra behöver kunna se och 
följa den som bestämmer rörelserna.
Ett annat sätt att utveckla Spegeln är att göra den i en grupp! 
Ställ då upp gruppen i en diamantform. Den som står längst fram 
bestämmer rörelserna. När hen ändrar riktning så hamnar någon 
annan längst fram och blir den som bestämmer rörelserna.

ANSIKTSLEKEN
Sätt barnen i en cirkel och bestäm er för ett ansiktsuttryck. Låt 
gärna barnen bestämma. T.ex. ett glatt ansikte! Testa några gånger 
tillsammans att göra ansiktsuttrycket. Sen börjar en, gör det glada 
ansiktet och säger ”1, 2, 3… varsågod” och kastar iväg ansiktet till 
någon annan som gör det glada ansiktet. Efter ett tag ändrar ni 
ansiktsuttryck.
Ni kan utveckla leken genom att t.ex. koppla ansiktsuttrycken till 
en saga eller berättelse. Stanna då upp i vissa händelser och se 
vilka känslor och ansiktsuttryck som ni kan koppla till just den 
händelsen.

ÖVNINGAR
STÅ OCH SITTA
Hur går du? Hur går du när du har bråttom? Är på stranden? När 
det är halt? Kan en gå på olika sätt? Titta på varandra och 
utforska olika sätt att gå på.
Hur sitter du? Hur sitter du på en stol? På golvet? Kommer du på 
flera olika sätt att sitta på! Sätt gärna ihop de olika sätten att gå 
på med de olika sätten att sitta på. Sätt på olika musik och se om 
ni får olika känslor till hur ni går och sitter.

RÖRELSER FRÅN FÖRESTÄLLNINGEN
Efter föreställningen så fick ni lära er en kort sekvens med rörelser. 
Fortsätt gärna göra den! På vår hemsida hittar ni en länk med en 
del av musiken från föreställningen som ni gärna får använda.

ATT PRATA OM DANS 
Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som 
det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning 
kan bredda och fördjupa upplevelsen och det kan vara lättare att 
göra sin egen personliga tolkning. Utgå från att allt ni såg och 
upplevde är aktiva val från koreografen, scenografen och kompo-
sitören. De har alla haft tankar varför de har gjort si eller så, men 
du som publik har en helt egen upplevelse som är bara din om vad 
det får för betydelse. På så vis blir dansföreställningen inte helt 
klar förrän den har mött sin publik och därför är allas upplevelse 
lika riktig och inget kan sägas vara mer ”rätt” än något annat. 



 

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni 
faktiskt såg och hörde.
Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer  
fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel 
likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, rörel-
semönster etc. och om något förändrades under föreställningens 
gång. Vad hörde ni för ljud/musik? De små detaljerna kan ibland 
vara det mest intressanta. Det gäller att inte fastna i ”hur det  
verkligen var” utan att öppna för allas olika upplevelser. 

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt 
och vad ni tycker att det har för betydelse i föreställningen.  
Varför tror ni att rummet såg ut som det gjorde? Vad hade de olika 
kostymerna för betydelse? Varför var musiken ibland i samklang 
med handlingen på scenen (i form av tempo, känsla) och varför 
kontrasterade den ibland? Fick du några associationer från 
ljudlandskapet? Var öppen och försök fånga upp så många olika 
tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare 
upplevelse. 

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns 
plats för lite friare associationer. Vilken känsla gav föreställningen 
er? Kunde ni relatera till någon av karaktärerna? Gav föreställning-
en några associationer till något i era egna liv eller i samhället i 
stort? Tankar kring längtan, förväntan, identitet och självständig-
het kan komma in här. 

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM  
BERÖR FÖRESTÄLLNINGEN

•  Vilka rörelser såg och la ni märke till som dansarna  
gjorde? Vilka minns ni? 

•  Vilka skillnader och likheter upplevde ni mellan rörelserna 
som dansarna gjorde? 

•  Fanns det olika delar i föreställningen där dansarna  
gjorde olika eller lika rörelser? 

•  Vilka känslor och tankar fick ni av dansen?

•  Vilka känslor och tankar fick ni av musiken? 

•  Hur upplevde ni att dansen och musiken samspelade/
hörde ihop?

•  Hur såg rummet ut som dansarna rörde sig i? Golvet? 
Ljuset?

•  Vad hade dansarna på sig för kläder?

•  Använde sig dansarna av något mer som fanns på scenen?

•  Ni kan även använda frågorna om ni vill att barnen ska 
skriva eller rita sina tolkningar och upplevelser av före-
ställningen. Om ni vill skicka något till oss med så blir  
vi väldigt glada!



... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen Med andra 
ord med din klass och för att du har tagit dig tid att läsa detta 
lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte 
är något som stannar på scenen – det är något som kan ta plats i 
andra skolämnen och som kan fungera som en väg in i nya fråge-
ställningar och tankar. 

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill 
dela med er av, är vi såklart hemskt nyfikna! 

Monika Milocco
Konstnärlig chef dans 
monika.milocco@regionteatervast.se

TILL SIST 

Helena Wilén
Dramapedagog 
helena.wilen@regionteatervast.se 
0736 45 74 81 

Kanske har du frågor som rör efterarbetet? Eller vill du bolla 
pedagogiska tankar? Då får du/ni gärna ta kontakt med oss på 
Regionteater Väst. 

Har ni barn med speciella behov som till exempel syntolkning, 
lättläst text eller liknande? Kontakta oss för kommunikation kring 
eventuella särskilda önskemål eller nödvändig förhandsinforma-
tion om föreställningen.



KOREOGRAFI, SCENOGRAFI & KOSTYMIDÉ 
Helena Franzén 
KOMPOSITÖR Stefan Johansson
LJUSDESIGN Ida Gustafsson 
PROJEKTIONER Håkan Jelk 
REPETITÖR Ulrika Liljedahl 
MASK Kerstin Olsen

PÅ SCEN 
Rasmus Skaremark Solberg
Moa Sobelius
Michael Tang Markusson
Jessica Andrenacci
Maria Ulriksson
Jimmie Larsson

PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson 
FOTO Håkan Larsson 
LJUD & BILDTEKNIK Jonatan Bergman
KOSTYMATELJÉ Johanna Ramsin 
& Marina Lantz Eriksson
SCENOBJEKT Håkan Jelk 
SNICKARE Håkan Wester
SMED Magnus Linde
SCENTEKNIK & DEKORTILLVERKNING 
Martin Larsson
TEKNISK SAMORDNARE Lena Sandgren
PRODUCENT Ann Lundberg
KONSTNÄRLIG CHEF Monika Milocco 
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg
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